
Produto: ESTADO - BR - 8 - 19/02/07 B8 - Cyan Magenta Amarelo Preto
2% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 100% 2% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 98% 100%

MÍDIAEPUBLICIDADE SEGUNDA-FEIRA
Mídia
e publicidade

TERÇA-FEIRA
Microempresas

QUARTA-FEIRA
Projetos Sociais

QUINTA-FEIRA
Carreiras

SEXTA-FEIRA
Agronegócios

Vitrinesfeitasparaveretocar

Niveaapostanavendade
cosméticospela internet

ESTRATÉGIA

As novas tecnologias estãomudando omodo como se exibe produtos na fachada das lojas, cada vezmais interativas

Marili Ribeiro

Umamodeloapenasde lingerie
dança, gesticula e faz sinais pa-
ra quem transita pela Kurfurs-
tendamm,umadasavenidasco-
merciaismaiselegantesdeBer-
lim.Quandoopedestreseapro-
xima, percebe, depois de um
tempo,quesetratadeumaima-
gem holográfica, uma propa-
gandaderoupasíntimasemexi-
bição na entrada da loja de de-
partamentos C&A.
Otruque foidesenvolvidope-
la empresa inglesa MediaZest,
especializada em soluções ino-
vadoras para o comércio e indi-
ca uma tendência no setor. As
vitrines estão cada vezmais in-
terativas. Emalgumas lojas em
Tóquio e Nova York, pode-se
até obter informações das pe-
ças do mostruário ao tocar nas
vitrines. Na Ralph Lauren, na
Madison Avenue, em Nova
York, épossível pagar comcar-
tão e receber a mercadoria em
casa. Tudo sementrar na loja.
No Brasil, experiências pon-
tuaistêmaindaumcaráterpro-
mocional para valorizar amar-
ca das empresas que patroci-
namautilização desse recurso.
A mais conhecida na categoria
foi a vitrine interativamontada
pelaSamsung, durante operío-
donatalino,nasualojadoShop-
pingMorumbi.
“Em 24 dias, 3.469 pessoas
sentiram-semotivadas a ativar
osistemaecriarcenáriosnatali-
nos que depois eram refletidos
na vitrine e também poderiam
virar umcartão postal a ser en-
viado por e-mail da própria lo-
ja”, contaGiselaTurqueti, dire-
tora de Marketing da compa-
nhia no Brasil. “Foi um investi-
mento importante em marke-
ting institucional.”
Osclássicosrecursosdosdis-
plays, móbiles e cartazetes,
aliás como tudo na era virtual,
começam a ceder espaço para
telas, totens e conteúdos digi-
tais. Decorrência natural da
percepção, por parte dos gran-
desanunciantes,dequeoconsu-
midor precisa ser atingido por
informações sobre produtos e
serviços em múltiplos locais.
Uma campanha publicitária
por si só já não basta.
Pesquisasrecentessobreten-

dências demarketing apontam
que investimentos em promo-
ção nos pontos-de-venda cres-
cem. Para atender a essa de-
mandadasegmentaçãodomer-
cado de comunicação, surgem
empresas que se dedicam a de-
senvolver, adaptar ou mesmo
criar softwares que conjuguem
interatividade e propaganda.
A Be-Interactive migrou do
mercadodewebparaosegmen-
to produtor de conteúdo e de
gestão do que define por mer-
chandising no ponto-de-venda.
“É uma ferramenta ainda nova
nomercado”,dizMarcosBarba-
do, diretor da empresa. “Ade-
quamos, por exemplo, um pro-
grama específico para a Brasil
Telecomque, implantadona lo-
ja, reproduz informações na vi-
trine revestida de uma película
especial para isso. Ali estão os
modelos de telefones que, ao
ser tocados, acionam informa-

ções sobre os planos de telefo-
nia.”AiniciativaestreouemFlo-
rianópolis, durante a tempora-
da de verão deste ano, e agora
migrou para a loja de Brasília.
Oproblemadadifusãodatec-
nologia no varejo ainda é o pre-
ço. “É alto o custo para o lojista
equipar o empreendimento
com recursos para uma vitrine
virtual”,ponderaJoséEduardo
Macfarland, diretor da Talen-
tLab, departamento digital da
agência Talent. “Nesse primei-
ro momento somente o varejo
de grandes marcas vai adotar
essa novidade.”
A necessidade de melhores
informações sobre seus produ-
tosnospontos-de-vendaéquei-
xa recorrente entre fabrican-
tes. “Marcas confiáveis apos-
tam na tendência da interativi-
dade no comércio, porque há
grande rodízio demão-de-obra
nosetorvarejista,oquefazcom

que vendedores não saibam
repassar detalhes ao com-
prador”, explica Felipe Dia-
nese, diretor da Seqüência
Cinematográfica,produtora
deconteúdoquetrabalhapla-
taformasmultimídias.
No próximo mês, Dianese
vai estrear no mercado de
equipamentodeúltimagera-
ção da onda de ferramentas
interativas. “Éumtotemele-
trônico que será usado por
umamontadora nas conces-
sionárias para o lançamento
de um veículo.” Dotados de
umatecnologiachamadatou-
ch screen, ao simples desli-
zardodedona tela sãoproje-
tadas imagens e uma infini-
dadededetalhessobreopro-
duto em exposição. ●

link
Mais informações no site
http://link.estadao.com.br

As vendas de produtos de beleza pela web crescem quase 50% ao ano

Vera Dantas

Omundo virtual é o novo desa-
fio da Nivea do Brasil para bri-
gar com a concorrência e do-
brar o faturamento da compa-
nhia em cinco anos. A empresa
fechouumaparceriacomoSub-
marino e começa a vender toda
sualinhadeprodutospelainter-
net nesta semana. Entre os 150
países onde a Nivea atua, com
subsidiárias, oBrasil seráopri-
meiro a ter um site da compa-
nhia para a venda eletrônica.
“Seaexperiênciaforbemsu-

cedida deverá ir para outras fi-
liais”, diz o presidente daNivea
do Brasil, Nicolas Fischer. Ele
avalia que em dois anos o canal
internet esteja entre os 10mais
importantesmeios de venda de
produtos da empresa, ao lado
de hipermercados e drogarias.

A aposta de Fischer no co-
mércioeletrônicolevaemconsi-
deração o crescimento e o po-
tencial das vendas pela inter-
net. O varejo on line movimen-
tou R$ 4,4 bilhões e cresceu

76%em2006emrelaçãoaoano
anterior. Na área de beleza, as
vendas virtuais somaram R$
308milhões, o que representou
umaumento de 46%na compa-
ração com2005.

“Não podemos ficar de fora
desse mercado”, diz Fischer.
Osprodutosdebelezarepresen-
tam a quarta categoria de ven-
das pela internet, de acordo
comdados da empresa demar-

keting e-bit.
O presidente da Associação

BrasileiradaIndústriadeHigie-
ne Pessoal, Perfumaria e Cos-
mético,JoãoCarlosBasilio,con-
cordaqueopotencial decresci-
mentodevendaspela interneté
grande. Mas por enquanto, a
maior parte das empresas não
vende por sites próprios, mas
pormeio das Americanas.com,
Submarino e redes de droga-
rias e hipermercados.
Alémdereforçarasvendase

darfôlegoparamanterocresci-
mentoemtornode15%aoano,a
empresa considera o site estra-
tégico para se relacionar me-
lhor com os consumidores. O
Submarino ficará encarregado
dadistribuiçãoedaparte finan-
ceiradasvendas. “Podemosco-
nhecermelhor o perfil de quem
compra e fazer um marketing
mais personalizado, semser in-
vasivo.” Além disso, a internet
facilita a vida do consumidor.
As concorrentes Natura e

Avon utilizam a internet muito
mais para relacionamento do
queparavendas.“Ositeéestra-
tégico para uma aproximação
comaconsumidora.Nãoéprio-
ritário para vendas”, diz o dire-
tor de inovação comercial de
Natura,EduardoZornoff.Aem-
presa oferece a opção de venda
eletrônica há seis anos, mas o
resultado representamenos de
5%do faturamento.Zornoffad-
mite que as vendas pela inter-
net são incipientes.
“Encaminhamos pelo site os

consumidoresparaumadenos-

sasrevendedoras.Arevendedo-
raéquemmelhorpodeapresen-
tar o conceito da Natura.” Zor-
noff diz que se a Natura enfati-
zasse o comércio eletrônico em
seu site o relacionamento com
as revendedoras da marca po-
deria ser abalado. “Elas pode-
riamjulgarqueaempresaesta-
vamudandoaestratégiacomer-
cial.” O site da Avon é também
bastanteacessadoporconsumi-
dores em busca de revendedo-
ras. As vendas pelo e-commer-
cedaempresasãopoucorepre-
sentativas.
OBrasil jáéoterceironoran-

kingmundial de vendas depro-

dutos de beleza, atrás dos EUA
e Japão, com faturamento de
R$17,3bilhões.Aconcorrência,
diz o presidente da Nivea, é ca-
davezmaiorepor issoaempre-
sadecidiuacelerararenovação
deumterçodesualinha.“Baixa-
mos o tempo de renovar toda a
linha a cada quatro ou cinco
anos para cada três anos”, diz
Fischer.
Em2006,aempresacresceu

16%noBrasil.Acompanhianão
divulganúmerosnoBrasil,mas
estima-se que seu faturamento
tenha ficado por volta de R$
560milhões. ●

Públicoassiste
acomercialaté
emprograma
gravado

José EduardoMacfarland
Diretor daTalentLab
“É alto o custo para o lojista
equipar o empreendimento com
recursos para umavitrine virtual”

FelipeDianese
Diretor da Seqüência
“Marcas confiáveis apostamna
tendência da interatividade no
comércio porque há umgrande
rodízio demão-de-obra no setor,
o que faz comquemuitos
vendedores não saibam repassar
detalhes ao comprador”

Gisela Turqueti
Diretora daSamsung
“Em24dias, 3.469 pessoas
ativaramo sistema e criaram
cenários natalinos que foram
refletidos na vitrine”

TESTE-ANiveadoBrasil, presididaporNicolas Fischer, éaprimeirasubsidiária a ter sitedevendas

Brasil é o 3ºmaior
consumidor de
produtos de beleza,
apósEUAeJapão
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Louise Story
THE NEW YORK TIMES

Pessoas com gravadores de ví-
deo digital – DVRs, na sigla em
inglês – nunca assistem a co-
merciais, certo? Pois parece
que uma grande quantidade
dosque têmessa tecnologia em
casa, que poderiam excluir os
comerciais da programação,
não está apertando a tecla de
avançar na hora do intervalo
tantoquantoosanunciantes te-
miam.Deacordocomestudodi-
vulgadonasemanapassadape-
la Nielsen, o público vê, emmé-
dia, dois terços dos anúncios.
Uma razão para isso é que
muitas pessoas comDVRs ain-
da sintonizam seus programas
prediletos no horário em que
eles costumam ser exibidos, o
que significa que o público aca-
ba assistindo aos comerciais.
E mesmo quando as pessoas
assistemaosprogramasgrava-
dos, muitos não pulam os co-
merciais. Emmédia, segundo a
Nielsen, os donos de DVRs as-
sistem 40% de publicidade que
eles poderiam simplesmente
avançar–talvezporquegostem
de anúncios, não se importam
com eles ou simplesmente não
querem se incomodar.
“As pessoas realmente estão
assistindoamaiscomerciaisdo
que pensávamos”, disse Steve
Sternberg, diretor de análise
de audiência da consultoria
MagnaGlobalMediaResearch.
“Os consumidores compram
DVRs não porque querem mu-
daraprogramaçãodehorárioe
pular todos os comerciais, mas
porque querem gravar alguns
dos programas exibidos”, diz.
Agora, as emissoras de TV
devemusaressainformaçãopa-
ra cobrar mais caro dos anun-
ciantes – já que o público não se
importa de assistir aos comer-
ciais, ainda que gravados. ●
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